
VERSLAG  PREMIERE AVONDEN  VIDEOGROEP 

Op 6 oktober was de 1e première avond  van de videogroep voor de 
clubwedstrijd van 6 februari 2021. 
Door afwezigheid van Ton Lunenburg leidde Christ van Liempt en Tiny 
Vermeer deze avond. 
De eerste film was van Loek van den Heuvel “Jacks Road”, Loek heeft een 
aantal jaren in Schotland gewoond en samen met zijn vrouw daar veel 
gewandeld in de prachtige natuur. 
Deze film ging over een natuurgebied met de geschiedenis van Jacks Road. 
Loek wandelde in  gezelschap  van goede vrienden in Schotland  , de voice over 
vertelde het verhaal, jammer dat de Schot zelf niet aan het woord kwam. Een 
goed verzorgde film weliswaar op afstand. De muziek geeft de sfeer en de 
balans is goed. Loek kreeg als opmerking dat de films harder gemonteerd moet 
worden , dan wordt hij sneller. 
Harry Zwanenberg vertoonde zijn film “Slapen op hoogte”. Harry zoekt altijd 
onderwerpen in Den Bosch en deze keer betrof het een hijskraan op de kade 
waar de fabriek Koudijs is geweest. Deze hijskraan werd omgebouwd tot hotel 
kamer. Harry liet ons het ombouwen en plaatsen van de hotelkamer( hijskraan) 
zien met mooie beelden op hoogte gemaakt. Ook de opening kwam in beeld en 
het is echt een film voor de betrokkene, maar ook mooi om te zien waar men 
tegenwoordig toe in staat is. 

“Malta”was een film van Joop VerBurg,  een vakantie in Malta in 11 min 
minuten. Er kwam dus veel informatie en mooie beelden op ons af, daardoor 
gaat er veel verloren, dit is meer een persoonlijke film geworden. Voor de 
wedstrijd was het beter geweest er een onderwerp uit te lichten zoals het bezoek 
aan Mdina. 

Tiny Vermeer vertoonde zijn film “Sporen”, welke ging over een monumentale 
Boederij  Den Herd in Den Dungen. Via 3 D animatie liet Tiny zien hoe de 
boerderij gebouwd is, met het ondersteunende verhaal van Jos Bertens, een 
bouw historicus. Het was een schitterende documentaire wat Tiny heel veel 
zweet druppels heeft gekost, zeker om het animatie programma Blender onder 
de knie te krijgen . De muziek was uitstekend. 
Dit was deze avond de laatste film, omdat we vanwege de Corona regels om 
half 10 huiswaarts moesten. Eigenlijk Shot onwaardig om zo vroeg naar huis te 
moeten. 



De 2e première avond was op 27 oktober, helaas door de corona regels via 
Zoom,  om toch zo met veel leden de films te bekijken. 
Helaas heb ik de eerste films gemist , maar ik heb begrepen dat de eerste van 
Henny van der Burgt was en ging over een laatste wandeling in Belgisch 
Limburg, waar Henny en zijn vrouw veel hebben gewandeld maar door de 
leeftijd, en het moeilijk wandelgebied daar was dit dus de laatste keer in 
Limburg. 
Peter van den Berg had een film gemaakt over zijn surf vrienden, helaas heb ik 
deze ook niet gezien. 

De film van Jan Verburgh ging over het maken en plaatsen van een Romeins 
Masker te Nijmegen, dit was mooi en rustig verfilmd, heel anders dan we van 
Jan gewend zijn. 

“Klein Curaçao”een film van Henk Dillen, dit ging over een vakantie welke 
Henk met zijn vrouw naar zijn dochter op Curaçao heeft gemaakt. Deze heeft een 
duikschool op klein Curaçao. We zagen dus de boot tocht naar het eiland en het 
duiken van Henk . Het waren mooie beelden vooral onder water, maar de het 
weerzien en de band met zijn dochter had meer tot uitdrukking moeten komen 
om een verhaal lijn te krijgen. Ook omdat er geen tekst bij was en de ontmoeting 
met zijn dochter dus niet duidelijk werd. De muziek keuze was goed. 
De volgende film was van Henk Baarens die helaas als enige van ons geveld was 
door de Corona, inmiddels gaat het weer goed met Henk. 
We hebben de film “Rondreis door Georgië”gezien maar de opmerkingen maar 
achterwege gelaten. Het was een mooie film met goed geluid en overgangen. 

Als laatste kregen we een film te zien van Christ van Liempt en Peter van den 
berg. Deze ging over het vernieuwen van een lucht koelingskasten boven op een 
koelhuis. De hoogte hiervan was 40 mtr en de koelingkasten wogen 6000 kilo en 
de hijskraan moest 60 mtr overbruggen. Boven op het koelhuis was ook een 
container geplaatst waar de werklieden naar de WC  en lunchen konden.   

Het was een spectaculair project voor het bedrijf Van der Linden en dus in 
opdracht gemaakt. Door de Drône  van Peter kregen we mooi beelden van 
bovenaf te zien, de film zoals gezegd was ook spectaculair, en mooi gemonteerd 
maar dat is Christ wel toe vertrouwd. 
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